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Бивши муфтија Муамер Зукорлић очекује да добије место у Влади јер је на
председничким изборима подржао кандидата СНС Александра Вучића, сазнаје "Блиц".
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  Није битан ресор, већ само да буде нешто у Влади: Муамер Зукорлић  Зукорлић који је председник Бошњачко-демократске заједнице Санџака (БДЗС) радо бисебе видео у улози министра без портфеља. Он, међутим, сматра да и његови најближиљуди треба да добију функције у власти попут државних секретара у министарствима.  - Зукорлићу није битно који ресор већ само да буде нешто у Влади и проценио је да бимогао да добије позицију министра без портфеља. Он буквално сматра да му то следујеи не скрива ту намеру - каже извор "Блица".  Бивши муфтија лобира за себе и своје људе наводећи колико су труда уложили укампању за Вучића. Међутим, чињенице са терена сведоче о другачијем следу догађаја.    Бивши муфтија чекао је потезе Сулејмана Угљанина и да ли ће он да се кандидује. Одтога је зависило шта ће Зукорлић да уради. Да се Угљанин кандидовао, и он би    - Зукорлић је до последњег тренутка вагао да ли и сам да се кандидује. Зато је његовазванична подршка Вучићу стигла међу последњим. Бивши муфтија чекао је потезеСулејмана Угљанина и да ли ће он да се кандидује. Од тога је зависило шта ће Зукорлићда уради. Да се Угљанин кандидовао, и он би - открива извор "Блица".  Ипак, све то не смета Зукорлићу да истакне свој ангажман, а последњих дана наводи ида би његова политичка опција требало да добије третман који имају Мађари, а то значии места за фунцкионере странке у Влади.  Своје амбиције је Зукорлић јавно истакао одмах после избора и рекао да када очекује даће Вучић поштовати оно о чему се договорио с бошњачким представницима и због чегасу га подржали, додавши да је имао три сусрета с Вучићем и детаљне разговоре опринципима политике којој би они дали подршку.  Зукорлић је даље казао да очекује да ће Вучић поштовати оно о чему се договорио сбошњачким представницима, додавши да је имао три сусрета с Вучићем и детаљнеразговоре о принципима политике.  Бивши муфтија прошле године изабран је за председника Одбора за образовање инауку у Скупштини Србије и поред противљења опозиције. Као аргумент противЗукорлића наведен је сукоб интереса јер је, како је истакнуто, он власник приватногуниверзитета у Новом Пазару.  Без коментара  У СНС јуче није било могуће сазнати да ли у Владу улази и бивши муфтија или не. Никоод високих функционера није желео да говори на ову тему, наводећи да они о томе и неодлучују.  Зукорлић: Нисам тражио функцију министра  Лидер Бошњачке демократске заједнице (БДЗ) Муамер Зукорлић, чија странка јеподржала председничку кандидатуру Александра Вучића саопштио је да у замену за тоније тражио да буде министар.  "Функција министра није била тема мојих разговора с Вучићем, ни пре председничкихизбора на којим смо га подржали, а ни сада", рекао је Зукорлић за београдске Новости.  Он је навео и да за себе није ништа тражио: "За себе нисам тражио и не тражим ништаали тражим за свој народ све што му припада, и по закону и по Уставу".  "Наравно, ако би ми нека функција била понуђена, о томе би се могло разговарати. Ипакморао би да се промени амбијент у друштву, да се не би поновила хајка која јеспроведена када сам именован за председника скупштинског Одбора за образовање",рекао је Зукорлић.  (Блиц, Н1, Новости)  
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